
 

 

Philips
ηχείο σύνδεσης

DS700
Ειδικά σχεδιασμένο για ταξίδια

Πάθος με τον ήχο
Ιδανικό για το iPod nano, αυτό το ηχείο σε μέγεθος τσέπης σας επιτρέπει να απολαμβάνετε τη 

μουσική σας με πλούσιο και δυναμικό ήχο όπου κι αν βρίσκεστε, παρέχοντας εκπληκτικές 

επιδόσεις χωρίς κόπο. Τροφοδοτείται με ρεύμα AC ή μπαταρίες και αναπαράγει μουσική από όλα 

τα iPod/iPhone, καθώς και από το νέο iPod nano.

Πεντακάθαρος ήχος
• DBB για τη διατήρηση των χαμηλών τόνων για βαθιά μπάσα σε οποιαδήποτε ένταση
• Ηχεία νεοδυμίου για απόλυτα ισορροπημένο ήχο
• Τεχνολογία θωράκισης για τον αποκλεισμό παρεμβολών από κινητά τηλέφωνα

Εξαιρετικά εύχρηστο μέγεθος που επιτρέπει τη μεταφορά του παντού
• Λεπτό σχεδιασμός και μικρό μέγεθος για οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε στυλ
• Σχεδίαση κατάλληλη για iPod nano

Προηγμένη ευελιξία
• Συνδέστε οποιοδήποτε iPod/iPhone, ακόμα και μέσα στη θήκη του
• Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία για μουσική απόλαυση οπουδήποτε
• Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή



 Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση
Είσοδος AUX για εύκολη σύνδεση με σχεδόν 
οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή

Τροφοδοσία με μπαταρίες ή AC
Τροφοδοσία με εναλλασσόμενο ρεύμα ή μπαταρία 
για μουσική απόλαυση οπουδήποτε

Σχεδίαση για iPod nano
Σχεδίαση κατάλληλη για iPod nano

Συνδέστε το iPod/iPhone στη θήκη του

Έξυπνα σχεδιασμένη, ελατηριωτή βάση σύνδεσης 
που δέχεται οποιοδήποτε iPod ή iPhone, χωρίς 
ειδικούς προσαρμογείς. Επιπλέον, λειτουργεί 
ακόμα και όταν χρησιμοποιούνται προστατευτικές 
θήκες. Απλώς συνδέστε το iPod ή iPhone όπως 
είναι. Τώρα μπορείτε να απολαμβάνετε τη μουσική 
σας χωρίς κόπο.

Δυναμική ενίσχυση μπάσων (DBB)

Η Δυναμική ενίσχυση μπάσων μεγιστοποιεί την 
μουσική απόλαυση, δίνοντας έμφαση στα μπάσα 
της μουσικής σε οποιοδήποτε επίπεδο έντασης - 
χαμηλό ή υψηλό – με το πάτημα ενός κουμπιού! Οι 
τελικές συχνότητες μπάσων συνήθως χάνονται 
όταν η ένταση είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για να μη 
συμβαίνει αυτό, η Δυναμική ενίσχυση μπάσων 
μπορεί να εναλλαχθεί για ενίσχυση του επιπέδου 
των μπάσων, ώστε να απολαμβάνετε σταθερό ήχο 
ακόμα και όταν χαμηλώνετε την ένταση.

Λεπτό σχεδιασμός και μικρό μέγεθος
Λεπτό σχεδιασμός και μικρό μέγεθος για 
οποιοδήποτε χώρο και οποιοδήποτε στυλ
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Χαρακτηριστικά
• Βάρος με την συσκευασία: 0,61 κ.
•

Συμβατότητα με iPhone
• Συμβατότητα με: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1ης γενιάς, iPod nano 2ης γενιάς, iPod nano 
3ης γενιάς, iPod nano 4ης γενιάς, iPod nano 5ης 
γενιάς, iPod nano 6ης γενιάς, iPod touch, iPod 
touch 2ης γενιάς, iPod touch 2ης γενιάς 8/16/
32GB, iPod με έγχρωμη οθόνη, iPod 5ης γενιάς

Αναπαραγωγή ήχου
• Λειτουργία αναπ/γωγής από βάση σύνδεσης: 
Φόρτιση του iPod, Φόρτιση του iPhone

Ήχος
• Ενίσχυση ήχου: Dynamic Bass Boost
• Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικό
• Έλεγχος έντασης: Πλήκτρα ελέγ. αύξησης/
μείωσης έντασης

• Ισχύς (RMS): 4W

Ηχεία
• Σύστημα μαγνήτη νεοδυμίου: ΝΑΙ

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος Aux: ΝΑΙ

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: ΝΑΙ

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 
Μπαταρία

• Τύπος μπαταριών: Αλκαλική μπαταρία AA / LR6
• Αριθμός μπαταριών: 4
• Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 8 ώρ.

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

304 x 90 x 100 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 230 x 50 x 65 
χιλ.

• Βάρος προϊόντος: 0,32 κ.
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